
 
 

                       

NEWSLETTER 05/16 
 

Sumol + Compal já utiliza tampas de base biológica 

Sumol + Compal tornou-se na primeira empresa da Europa a utilizar tampas HeliCap 27 

de origem biológica. Produzidas com base em Polietileno de Alta Densidade (HDPE) 

obtido a partir da cana-de-açúcar, estas tampas já fazem parte das embalagens da 

gama Compal Veggie. 

http://www.distribuicaohoje.com/sumol-compal-ja-utiliza-tampas-de-base-biologica/ 
 

Preservação de bebidas, amiga do produto – Testado sob condições seguras e 

higiénicas 

 A Tecnologia de Alteração de Pressão, do inglês PCT, torna possível a preservação de 

sumos de fruta da forma mais gentil possível, para extrair os ingredientes mais valiosos. 

O Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology (IGB) desenvolveu o 

processo até à sua aplicação industrial. Para além da sua aplicabilidade na indústria 

alimentar, os investigadores têm também utilizado esta tecnologia para extrair extratos e 

princípios ativos de plantas, microalgas e micro-células.  

http://www.foodingredientsfirst.com/News/The-Product-Friendly-Preservation-of-
Beverages-Testing-Under-Hygienic-
Conditions.html?section=Food%20Research&tracking=All%20News&article_type=article 
 

Torres Vedras: horticultor testa produção de tomate em estufas aquecidas a 

biomassa 

Um horticultor de Torres Vedras está a testar, pela primeira vez em Portugal, a produção 

de tomate em estufas aquecidas através da queima de biomassa para antecipar a 

produção e conseguir vendê-la a preços mais competitivos. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/torres-vedras-horticultor-testa-producao-de-tomate-

em-estufas-aquecidas-a-biomassa/  

A NASA está realmente a tentar cultivar batatas em Marte 

À medida que os humanos se preparam para partir para Marte, continua a questão do 

que eles comerão uma vez que colonizem o planeta vermelho. Os cientistas que 
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viajaram para o deserto peruano Pampas de La Joya dizem que têm a resposta: 

batatas. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/a-nasa-esta-realmente-a-tentar-cultivar-batatas-em-marte 

 

E se um dia lhe oferecerem uva com sabor a algodão doce?  

Uvas mais suculentas, mais crocantes, mais doces, mais frescas e até com sabores e 

formatos exóticos. É isto que queremos na Vale da Rosa. Queremos estar no pelotão da 

frente no que toca a inovação e permanecer na vanguarda da produção de uva de 

mesa. Com este objetivo, temos já em teste inúmeras variedades que vão com certeza 

surpreender o consumidor em breve. Uma dica: não estranhe se um dia destes lhe 

oferecerem uva com sabor a manga ou algodão doce. 

http://www.valedarosa.com/pt-PT/?highlights=17 
 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de março/abril de 

2016. 

 

Aditivos alimentares – especificações 

Decisão de Execução de 2016/479 de 02 de abril de 2016, que altera o anexo II do 

Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito à utilização de glicosídeos de esteviol (E 960) como edulcorante em bebidas 

com valor energético reduzido ou sem adição de açúcar. (JO L   87 - Serie L) 

 
 
Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Decisão de Execução 2016/486 de 06 de abril de 2016, que altera os limites máximos 

de resíduos de ciazofamida, cicloxidime, ácido difluoroacético, fenoxicarbe, flumetralina, 

fluopicolida, flupiradifurona, fluxapiroxade, cresoxime-metilo, mandestrobina, 

mepanipirime, metalaxil-M, pendimetalina e teflutrina no interior e à superfície de 

determinados produtos. Altera o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho referente a esta matéria. (JO L   90 - Serie L) 

 
Produtos Fitofarmacêuticos – Colocação no Mercado 

Decisão de Execução 2016/549 da Comissão, de 09 de abril de 2016, que prorroga os 

períodos de utilização das substâncias ativas bentazona, cihalofope-butilo, diquato, 

famoxadona, flumioxazina, DPX KE 459 (flupirsulfurão-metilo), metalaxil-M, picolinafena, 

prossulfurão, pimetrozina, tiabendazol e tifensulfurão-metilo até 30 de junho de 2017. 

Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011. (JO L   95 - Serie L) 

http://www.agrozapp.pt/noticia/a-nasa-esta-realmente-a-tentar-cultivar-batatas-em-marte
http://www.valedarosa.com/pt-PT/?highlights=17
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_087_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0486
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A095%3ATOC


 
 

 
Produtos Fitofarmacêuticos – Colocação no Mercado 

Decisão de Execução de 2016/548 de 09 de abril de 2016, que aprova a utilização da 

substância de base fosfato diamónico, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos 

fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011 da 

Comissão. (JO L   95 - Serie L) 

 
Planeamento da Produção no Setor do Leite 

Decisão de Execução de 2016/559, de 11 de abril de 2016, que autoriza acordos e 

decisões com vista ao planeamento da produção no setor do leite e dos produtos 

lácteos realizados por organizações de produtores reconhecidas, suas associações e 

organizações interprofissionais reconhecidas no setor do leite e dos produtos lácteos 

autorizadas a celebrar voluntariamente acordos conjuntos e a adotar decisões comuns 

sobre o planeamento do volume de leite produzido no decurso de um período de seis 

meses a contar de 13 de abril de 2016 - data de entrada em vigor do presente 

regulamento. A autorização prevista no presente regulamento abrange o território da 

União, uma vez que o grave desequilíbrio do mercado é comum a toda a União. (JO L   

96 - Serie L) 

 
Produtos Fitofarmacêuticos / Soro de Leite 

Decisão de Execução de 2016/560 de 11 de abril de 2016, que aprova a utilização da 

substância de base soro de leite, em conformidade com o Regulamento n.º 1107/2009, 

relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento 

de Execução n.º 540/2011.(JO L   96 - Serie L) 

 
Limite Máximo de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Decisão de Execução de 2016/567, de 06 de abril de 2016, que altera os limites máximos 

de resíduos de clorantraniliprol, ciflumetofena, ciprodinil, dimetomorfe, ditiocarbamatos, 

fenamidona, fluopirame, flutolanil, imazamox, metrafenona, miclobutanil, propiconazol, 

sedaxane e espirodiclofena no interior e à superfície de certos alimentos. Altera o 

Regulamento n.º 396/2005. (JO L   100 - Serie L) 

 
 
Setor do Leite e Produtos Lácteos 

Decisão de Execução de 2016/591 de 15 de abril de 2016, que, para o setor do leite e 

dos produtos lácteos, estabelece novos limites quantitativos para a compra de 

manteiga e de leite em pó desnatado a preço fixado. Assim, são autorizadas 100.000 

toneladas para a manteiga e 218.000 toneladas para o leite em pó desnatado. 

Determina ainda que eventuais volumes comprados no âmbito de um procedimento 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0567
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0591


 
 

concursal em curso em 19 de abril de 2016 não são imputados nos referidos limites 

quantitativos. Altera o Regulamento n.º 1370/2013. (JO L   103 - Serie L) 

 
 
Novos Ingredientes Alimentares 

Decisão de Execução de 2016/598, de 14 de abril de 2016, que autoriza a utilização de 

extrato lipídico de krill-do-antártico (Euphausia superba) como novo ingrediente 

alimentar, nos termos do Regulamento n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. (JO L   103 - Serie L) 
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